
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č. 7/2013 ze dne 4. července 2013 

v 18.00 hodin 

 

Přítomni: Bartheldi Leoš, Pechanec Pavel, Říha Josef (od 18.30 hod), Trinklová 

Jindřiška, Severová Leona, Růžková Jana 

Nepřítomni: Němec Roman 

Program zasedání: 1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

   2. Přečtení zápisu z minulého zasedání 

   3. Schválení programu 

   4. Nohejbalový turnaj 

   5. Hostovaná spisová služba 

   6. Investiční náklady na děti 

   7. Nabídka na veřejné osvětlení 

   8. Územní plán 

   9. Žádost p.Pavlíčkové 

            10. Veřejnoprávní služba 

            11. Setkání starostů 

            12. Cyklovýlet 

            13. Žádost p. Trpkošové 

            14. Žádost p. Cibulky 

 

1. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo volí zapisovatelem Janu Růžkovou a ověřovatele zápisu, kterými 

jsou Severová Leona a Pechanec Pavel. 

Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 204 bylo schváleno. 

 

2. 

Starosta obce požádal paní Janu Růžkovou, aby přečetla zápis č. 6/2013 z minulého zasedání 

zastupitelstva obce. K zápisu nebylo žádných připomínek. 

 

3. 

Starosta obce přednesl návrh programu obecnímu zastupitelstvu na zasedání č. 7/2013. 



O návrhu programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce. 

Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 205 bylo schváleno. 

 

4. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek na nohejbalový turnaj ve výši 

1 500 Kč. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek na nohejbalový turnaj ve výši 1 500 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 206 bylo schváleno. 

 

5. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo partnerskou smlouvu o hostované spisové službě. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo partnerskou smlouvu o hostované spisové 

službě. 

Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 207 bylo schváleno. 

 

6. 

Starosta obce informoval zastupitele obce o pokračujícím jednání ohledně neinvestičních 

nákladů na děti. 

7. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku od p. Jindry na veřejné osvětlení 

k manželům Kalašovým (cenová nabídka součástí). 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje projednání nabídky od pana Jindry na veřejné osvětlení 

k manželům Kalašovým. 

Výsledek hlasování: Pro: 0  Proti: 5 Zdrželi se: 0 

Nebylo schváleno, usnesení nevzniklo. 

 



 

8. 

Obecní zastupitelstvo projednalo změnu připravovaného územního plánu obce Javorník. 

Obecní zastupitelstvo rozhodlo o tom, že v novém územním plánu obce nebudou provedeny 

ze strany obce žádné změny oproti stávajícímu platnému územnímu plánu.  

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje projednání změny stávající situace územního plánu za 

obec Javorník. 

Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 208 bylo schváleno. 

 

9. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost paní Pavlíčkové (žádost součástí). 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje projednání žádosti paní Pavlíčkové. 

Výsledek hlasování: Pro: 0  Proti: 6 Zdrželi se: 0 

Nebylo schváleno, usnesení nevzniklo. 

 

10. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo veřejnoprávní službu o zabezpečení provedení 

zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uzavřená 

mezi městem Vysoké Mýto a obci Javorník. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo veřejnoprávní službu o zabezpečení 

provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a 

nemovitostí uzavřená mezi městem Vysoké Mýto a obci Javorník. 

Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 209 bylo schváleno. 

 

11. 

Místostarosta obce pan Pavel Pechanec informoval zastupitele obce o setkání starostů na MÚ 

ve Vysokém Mýtě  (hostovaná spisová služba, kácení dřevin, nový sociální program města 

Vysoké Mýto, zvýšení poplatků za územní řízení a stavební povolení, živnostenský úřad zřídil 



post spotřebitelského ombudsmana, místo pana Pokorného bude mít obec Javorník na starost 

po stránce stavebního úřadu pan Bobela). 

12. 

V sobotu 14. září 2013 pořádá obec Javorník cyklovýlet ze Sečské přehrady do Javorníku. 

Případní zájemci se mohou nahlásit do 31. srpna 2013 u paní Jany Růžkové, kde zaplatí 

vratnou zálohu ve výši 100 Kč/osoba (plakát součástí). 

 

13. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost paní Trpkošové na částečné omezení 

průchodu obecní cesty před jejich nemovitostí (žádost součástí). 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost paní Trpkošové na částečné omezení 

průchodu obecní cesty před jejich nemovitostí. 

Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 210 bylo schváleno. 

 

14. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Cibulky na možnost odkoupení rybníka 

v Javorníčku, který by poté sloužil jako protipovodňová nádrž. Odloženo na příští zasedání 

(žádost součástí). 

 

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA SE BUDE 

KONAT 5. ZÁŘÍ 2013 OD 18.00 HODIN. 

 

Zapsal: Růžková Jana    Starosta obce: Bartheldi Leoš 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 8. července 2013 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Severová Leona  Pechanec Pavel 


